
Opakowanie: 60 tabletek

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Aby organizm mógł naturalnie funkcjonować, po-
trzebna jest równowaga wielu substancji, związków 
chemicznych i procesów. Całe spektrum funkcji 
pełnionych przez witaminę B12 sprawia, że jej 
niedobory dają o sobie znać w dotkliwy sposób. 
Objawami braku tej witaminy może być bladość 
skóry, uczucie ciągłego zmęczenia, zwiększony 
poziom stresu, mrowienie kończyn czy problemy 
w obrębie jamy ustnej. Witamina B12 na ogół nie 
występuje w pokarmach roślinnych, dlatego o jej 
suplementację powinny szczególnie zatroszczyć 
się osoby nie spożywające pokarmów pochodzenia 
zwierzęcego.

Preparat FOREVER B12 PLUS to propozycja, 
która pomoże Ci zadbać o prawidłowe nasycenie 
Twojego organizmu WITAMINĄ B12 i KWASEM 
FOLIOWYM. Witamina B12 pomaga w prawidłowej 
produkcji czerwonych krwinek, których kluczową 
rolą jest transport tlenu razem z krwią do wszystkich 
komórek naszego ciała. Witamina B12 pomaga 
również w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego i odpornościowego oraz przyczynia 
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 
Witamina B12 i kwas foliowy pomagają w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych. Kwas foliowy 
pomaga w prawidłowej syntezie aminokwasów.

ZDROWA KREW

Forever B12 Plus

Wsparcie optymalnej kondycji 
ciała i umysłu.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  preparat szczególnie polecany 
wegetarianom i weganom

•  wysoka zawartość witaminy B12 - 
jedna tabletka pokrywa 20 000% 
realizacji dziennej referencyjnej 
wartości spożycia dla osób 
dorosłych

•  witamina B12 pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego

•  kwas foliowy pomaga w prawidłowej 
syntezie aminokwasów

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 tabletka dziennie, popijając 
wodą, najlepiej po posiłku.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do 
spożycia w ciągu dnia. Preparatu nie powinny stosować 
kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci. Preparat 
przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI: glukoza, witamina B12 (cyjanokobalamina), 
nośnik – fosforany wapnia, substancja zagęszczająca - hy-
droksypropylometyloceluloza, emulgator - celuloza mikrokry-
staliczna, substancja przeciwpieniąca - kwasy tłuszczowe, 
substancja glazurująca - dwutlenek krzemu, stabilizator - sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas foliowy (kwas pte-
roilomonoglutaminowy). 

KOD: 188

Zadbaj o siebie  
z Forever B12 Plus.

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 1 tabletce

Kwas foliowy 400 μg (200%*)

Witamina B12 500 μg (20 000%*)

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Połączenie wysokiej zawartości witaminy B12  
z kwasem foliowym

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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